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Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Khoản 1 Chỉ thị số 07/CT-BYT 

ngày 15 tháng 7 năm 2021 về việc kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lao, 

đáp ứng các điều kiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) lao 

thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); qua khảo 

sát, đánh giá thực trạng các mô hình KCB lao trên cả 3 tuyến (tỉnh, huyện, xã) 

hiện đang triển khai cho thấy một số mô hình KCB lao như sau: 

Tuyến tỉnh: Mô hình (1): Đang được thực hiện tại các bệnh viện đã ký và 

đang thực hiện hợp đồng KCB BHYT, bao gồm: Bệnh viện chuyên khoa lao và 

bệnh phổi tỉnh hoặc Bệnh viện Phổi tỉnh hoặc Khoa Lao, Khoa Truyền nhiễm 

thuộc bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực; Mô hình (2): 

Đang được thực hiện tại các đơn vị chưa ký hợp đồng KCB BHYT, như Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) hoặc Trạm chuyên khoa lao tỉnh. 

Tuyến huyện: Mô hình (1): Đang thực hiện ở các cơ sở y tế đã ký và đang 

thực hiện KCB BHYT, bao gồm: Bệnh viện đa khoa tuyến huyện hoặc Trung 

tâm Y tế (TTYT) tuyến huyện có chức năng KCB; Mô hình (2): Đang thực hiện 

tại các đơn vị chưa ký hợp đồng KCB BHYT như TTYT huyện một chức năng. 

Tuyến xã: Mô hình (1): Cấp phát thuốc chống lao tại Trạm Y tế tuyến xã 

đang thực hiện KCB BHYT ban đầu (thông qua hợp đồng do cơ sở KCB tuyến 

huyện ký); Mô hình (2): Cấp phát thuốc lao tại trạm y tế tuyến xã chưa thực hiện 

KCB BHYT ban đầu. 

Để bảo đảm mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 các cơ sở y tế 

thống nhất thực hiện công tác KCB trên phạm vi toàn quốc, đáp ứng các điều 

kiện KCB lao để được quỹ BHYT chi trả, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) khẩn trương 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Phòng chức năng thuộc Sở Y tế hoặc đơn vị chống lao tuyến 

tỉnh căn cứ mô hình nêu trên để rà soát, báo cáo về mô hình hiện nay trong tổ 

chức thực hiện KCB lao ở các tuyến trên địa bàn tỉnh. Kết quả khảo sát phải xác 

định được rõ thực trạng mô hình trên địa bàn thuộc quyền quản lý; lập, gửi báo 

cáo về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế (qua Chương trình Chống Lao 

Quốc gia) trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

2. Tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh phương án kiện toàn đối với các cơ sở 

y tế đang thực hiện KCB lao nhưng chưa ký hợp đồng KCB BHYT (mô hình 2 ở 

các tuyến tỉnh, tuyến huyện, trạm y tế tuyến xã chưa thực hiện KCB BHYT ban 
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đầu như đã nêu trên) và chỉ đạo các đơn vị này hoàn thành kiện toàn tổ chức 

trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, trong đó: 

 a) Đối với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (viết tắt là CDC) hoặc trạm 

chuyên khoa lao tỉnh: 

- Trường hợp các đơn vị này đã được cấp phép hoặc đang đề nghị Sở Y tế 

cấp phép KCB dưới hình thức phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa 

thì cần thúc đẩy tiến độ phê duyệt, cấp phép, làm cơ sở để ký hợp đồng KCB 

BHYT với cơ quan BHXH địa phương thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.  

- Trường hợp các đơn vị này không có đủ điều kiện theo quy định của 

pháp luật về KCB BHYT, đồng thời trên địa bàn không có bệnh viện chuyên 

khoa lao, Sở Y tế giao, chỉ đạo bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh: 

+ Tổ chức thực hiện việc KCB BHYT đối với người mắc bệnh lao tại một 

trong các Khoa như: Khoa Truyền nhiễm, Khoa Lây, Khoa Bệnh nhiệt đới hoặc 

thành lập mới khoa điều trị bệnh lao; 

+ Phối hợp chặt chẽ với CDC tỉnh hoặc trạm chuyên khoa lao tỉnh để thực 

hiện công tác quản lý người bệnh lao trong quá trình điều trị người bệnh và triển 

khai các hoạt động phòng chống lao trong toàn tỉnh theo quy định, hướng dẫn về 

công tác phòng, chống bệnh lao. 

 b) Đối với TTYT huyện chưa có chức năng KCB:   

Tùy điều kiện địa phương, Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh để lựa chọn 

phương án kiện toàn tổ chức cho phù hợp, nhưng phải bảo đảm được điều kiện 

để ký hợp đồng KCB BHYT theo quy định của pháp luật, theo đó: 

- Phương án 1 (tối ưu): sát nhập TTYT tuyến huyện với bệnh viện đa 

khoa tuyến huyện thành Trung tâm y tế tuyến huyện hai chức năng;  

- Phương án 2: Giao cho bệnh viện đa khoa huyện thực hiện công tác 

KCB lao và cấp phát thuốc lao. Bệnh viện đa khoa tuyến huyện phối hợp chặt chẽ 

với TTYT huyện, trạm y tế xã trong quản lý điều trị người bệnh lao;  

- Phương án 3: thành lập một trong các Khoa trực thuộc TTYT huyện 

theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của TTYT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương nếu đủ điều kiện. 

c) Đối với tuyến xã (cấp phát thuốc điều trị bệnh lao đang được thực hiện 

tại các trạm y tế chưa thực hiện KCB BHYT ban đầu): Sở Y tế chỉ đạo một 

trong các đơn vị y tế tuyến huyện nêu tại Khoản 2 công văn này hướng dẫn trạm 

y tế thực hiện rà soát, hoàn thiện các điều kiện KCB BHYT ban đầu và nâng cao 

năng lực cho trạm y tế xã trong việc quản lý, cấp phát thuốc và theo dõi người 

bệnh điều trị lao.  

3. Chỉ đạo các cơ sở y tế đang thực hiện KCB lao trên địa bàn tỉnh tập 

trung rà soát, bổ sung, kiện toàn một số nội dung để đáp ứng điều kiện KCB lao 

được quỹ BHYT chi trả từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trong đó: 
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Để được quỹ BHYT chi trả đối với các chi phí KCB cho người tham gia 

BHYT bao gồm cả người bệnh nghi ngờ lao và mắc lao, cơ sở y tế KCB lao cần 

đáp ứng một số yêu cầu sau: 

a) Về hình thức tổ chức (tên gọi) cơ sở KCB:  

Cần nghiên cứu, tuân thủ thực hiện theo đúng các quy định tại khoản 3 

Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (sửa đổi một số điều của 

Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) và các văn bản có liên quan. Đối với 

những cơ sở y tế có hình thức tổ chức (tên gọi) chưa đúng với quy định thì phải 

chỉ đạo khẩn trương tổ chức lại để bảo đảm đúng hình thức tổ chức. 

b) Về nhân lực: 

Nhân lực tham gia KCB đối với người mắc bệnh lao là người có chứng 

chỉ hành nghề KCB, bao gồm các chuyên ngành như đa khoa, nội khoa, nội nhi, 

truyền nhiễm, nội hô hấp… không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề KCB 

chuyên ngành, chuyên khoa lao. Tuy nhiên, nhân lực thực hiện KCB lao bắt 

buộc phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan. Do đó, bác sĩ thực hiện KCB 

lao để được quỹ BHYT chi trả ngoài quy định trên thì cần: 

- Được tập huấn và có giấy chứng nhận tập huấn về chẩn đoán và điều trị 

Lao theo quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh lao (“Tất cả các bác sỹ (công và tư) tham gia điều trị người bệnh lao phải 

được tập huấn theo hướng dẫn của Chương trình Chống lao Quốc gia”); 

- Được người đứng đầu cơ sở KCB có văn bản phân công KCB lao. 

c) Về trang thiết bị, cơ sở vật chất: 

- Đáp ứng theo quy định của pháp luật tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; 

- Được mua sắm, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về 

đấu thấu. 

d) Xây dựng, thực hiện Quy trình KCB đối với người bệnh nghi ngờ lao, 

mắc lao và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT đối với bệnh lao: 

 Người đứng đầu các cơ sở KCB lao cần khẩn trương rà soát quy trình 

KCB tại đơn vị, trong đó có KCB lao, bảo đảm đúng quy định của Bộ trưởng Bộ 

Y tế tại Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 về việc ban 

hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện, trong 

đó đặc biệt lưu ý quy trình đăng ký, khám, chẩn đoán và cấp phát thuốc lao, đảm 

bảo phù hợp với quy trình KCB và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT 

thực hiện tại cơ sở KCB, như sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện (gọi tắt là 

phần mềm HIS), bộ mã danh mục dùng chung, mã bệnh lao theo bộ mã ICD-10, 
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trích chuyển dữ liệu điện tử,… để đáp ứng yêu cầu việc quản lý và giám định, 

thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT. 

4. Chỉ đạo các cơ sở y tế liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong 

quá trình chuyển đổi cơ chế tài chính, kiện toàn, chuyển giao, bảo đảm việc 

KCB, cấp phát thuốc điều trị đối với người bệnh lao không bị gián đoạn: 

a) Ở những đơn vị có chuyển đổi mô hình KCB và cấp phát thuốc lao, 

TTYT huyện phối hợp chặt chẽ với bệnh viện đa khoa huyện và các trạm y tế xã để 

tổ chức và triển khai kế hoạch chuyển, tiếp nhận, quản lý điều trị người bệnh lao 

cho phù hợp. 

b) Tuyên truyền, động viên, tư vấn đối với người bệnh chưa tham gia BHYT 

mua và sử dụng thẻ BHYT để bảo đảm quyền lợi được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

toàn diện, lâu dài trong đó có KCB lao. 

c) Xem xét hỗ trợ, đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn nhưng chưa tham gia BHYT để bảo đảm có thuốc điều trị bệnh lao 

đầy đủ, liên tục. 

5) Chỉ đạo đơn vị chống lao tuyến tỉnh: 

a) Rà soát nhân sự thực hiện KCB lao tại các tuyến trên địa bàn, tổng hợp 

nhu cầu cần được đào tạo, tập huấn; chủ trì hoặc phối hợp với Chương trình 

Chống lao Quốc gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho 

đội ngũ nhân lực làm công tác phòng, chống lao, nhất là các y, bác sĩ trực tiếp 

thực hiện KCB lao để nâng cao năng lực về chẩn đoán, điều trị và quản lý người 

mắc bệnh lao theo quy định của Bộ Y tế tại quyết định số 1314/QĐ-BYT.  

b) Hỗ trợ kỹ thuật, đôn đốc và theo dõi tiến độ kiện toàn việc KCB lao tại 

các cơ sở y tế trên địa bàn; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiện 

toàn, chuyển giao để báo cáo Sở Y tế kịp thời giải quyết; tổng hợp, gửi báo cáo 

định kỳ về Bộ Y tế theo hướng dẫn của chương trình chống lao quốc gia. 

Trên đây là một số nội dung trọng tâm cần triển khai gấp trong thời gian tới, 

nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu thanh toán bệnh lao do quỹ BHYT chi trả theo 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phù, Chủ tịch Ủy ban Chống lao Quốc 

gia và Bộ trưởng Bộ Y tế, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế quan tâm chỉ đạo 

các nội dung hướng dẫn tại công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề nghị Sở Y tế báo cáo kịp thời về Bộ Y tế 

(qua Vụ Bảo hiểm y tế) để được xem xét hướng dẫn, giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- TT. Trần Văn Thuấn (để phối hợp); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để ph/hợp); 

- Bệnh viện Phổi Trung ương (để ph/hợp); 

- Lưu: VT, BHYT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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